
1 
 

Sosnowiec 18.06.2022 

 

Dr hab. Krzysztof J. Wójcicki 

Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Przyrodniczych  

ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec 

e-mail: krzysztof.wojcicki@us.edu.pl 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej Piotra Zbigniewa Kusztala pt. „Ewolucja doliny Czarnej 

Koneckiej między Stąporkowem a Sielpią Wielką w późnym vistulianie i holocenie” 

 

Uwagi wstępne 

Praca doktorska mgra Piotra Zbigniewa Kusztala jest pokłosiem sześcioletnich badań autora 

prowadzonych pod opieką naukową prof. UJK dr. hab. Tomasza Kalickiego. Dysertacja liczy 285 stron, 184 

ryciny (w tym dwie w postaci załączników), 38 tabel i 135 pozycji literatury. Tytuł celnie charakteryzuje 

zawartość dzieła. Rozprawa mieści się w szerokim spektrum różnej rangi opracowań, które są realizowane w 

naszym kraju od blisko pięćdziesięciu lat z intencją rozwiązania zasadniczych problemów dotyczących 

ewolucji dolin rzecznych współczesnej strefy umiarkowanej. Praca obejmuje swym zasięgiem czasowym 

późny vistulian i holocen, za cel stawiając wskazanie czynników naturalnych i antropogenicznych 

wpływających na przebieg głównych etapów ewolucji doliny Czarnej Koneckiej (Wyżyna Kielecka). O wyborze 

terenu badań zadecydowało przeświadczenie autora, że „na obszarze wyżynnym, niekrasowym, 

nieaktywnym tektonicznie… pierwszoplanowymi czynnikami prowadzącymi do transformacji doliny… były 

zmiany klimatu, działalność człowieka i warunki lokalne….”. Osobiście podzielam pogląd, że wielokierunkowe 

relacje między komponentami systemu fluwialnego łatwiej jest analizować badając rzeki małe, 

autochtoniczne względem regionu przez który przepływają. 

   

Uwagi metodyczne 

Do rozwiązania założonych celów autor zastosował szeroką gamę sprawdzonych w praktyce naukowej 

metod terenowych, laboratoryjnych i kameralnych, których dobór i przyjęte szczegółowe rozwiązania 

metodyczne są prawidłowe, uzasadnione i w pełni odpowiadają przyjętym standardom. Należy stwierdzić, że 

doktorant nie miał łatwego zadania. Prace terenowe oraz laboratoryjne wymagały sporych nakładów 

finansowych. Jednym z trudniejszych wyzwań w badaniach paleogeograficznych jest ustalenie chronologii 

zaistniałych zdarzeń. Autor poradził sobie z tym problemem wykorzystując cały zestaw metod (14C, TL, OSL, 

palinologiczna, dendrochronologiczna, archeologiczna, historyczna) o odmiennych podstawach, a więc 

pozwalających na bardziej wiarygodną weryfikację wyników datowań. Dodatkowo, na wyróżnienie zasługuje 

wykazana przez autora umiejętność numerycznego opracowania materiałów, co zaowocowało 

zamieszczeniem wysokiej jakości dokumentacji kartograficznej. Z drugiej strony, w przypadku kontynuowania 

obecnych zainteresowań badawczych sugerowałbym autorowi szersze wykorzystanie wymowy 

sedymentologicznych analiz cech strukturalnych aluwiów. Co prawda pierwotne warstwowania 

sedymentacyjne w cieplejszych fazach klimatycznych ulegają z czasem zatarciu pod wpływem procesów 

glebowych, tym niemniej - o ile się zachowały - są kluczowym wskaźnikiem dynamiki przepływu, charakteru 

transportu i szerzej - genezy analizowanych form i rekonstrukcji subśrodowisk depozycyjnych. W drugiej 

kolejności należałoby postawić na szerszą analizę makroszczątków organicznych. Brak takiej analizy w 
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rozpatrywanej rozprawie niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w tym terminologicznych. Należy 

podkreślić, że kryteria geochemiczne w celu oddzielenia detrytusu organicznego od torfu są zawodne, a do 

grupy torfów powinniśmy zaliczać jedynie osady organiczne akumulowane in situ (na drodze sedentacji) w 

warunkach rozwoju fitocenoz torfotwórczych. Już same terminy „mułki organiczne/torfiaste”, czy „piaski 

organiczne”, choć używane w literaturze, budzą kontrowersje z uwagi na połączenie cech opartych na 

kryteriach teksturalnych i genetycznych (np. termin „piaski organiczne” sugeruje, że mamy do czynienia z 

utworami pochodzenia organicznego zdominowanymi przez klasty frakcji piaszczystej). Co więcej, brak 

analizy makroszczątków przekłada się w praktyce na zmarnowanie istotnego potencjału informacyjnego 

zarchiwizowanego w tego typu składnikach. A jest to źródło informacji do którego można stosunkowo łatwo 

sięgnąć (nawet bez specjalistycznego wykształcenia w tej dziedzinie), decydując się na zastosowanie 

relatywnie prostej w użyciu metody Troels-Smitha. 

 

Układ pracy 

Konstrukcja rozprawy nawiązuje do ogólnie przyjętych wzorców przyrodniczych prac naukowych, a 

objętość zasadniczych rozdziałów jest dobrze zbilansowana. Po relatywnie krótkim wprowadzeniu 

obejmującym stan, cele i metody badań, autor przybliżył obszar badań w kontekście przyrodniczo-

historycznym. Relatywnie dużą objętość tego rozdziału (około 20% dzieła) można uzasadnić monograficznym 

charakterem opracowania. Wyniki badań zajmują około 45%, a dyskusja wraz z wnioskami około 15% 

objętości pracy. Czytelnik po zakończeniu lektury pracy odnosi wrażenie pewnego niedosytu. Brak jest w niej 

bowiem zakończenia, które obejmuje jasno i krótko sformułowane wnioski.  

Mimo generalnie pozytywnej oceny, chciałbym podnieść pewne aspekty wymagające uwagi – drobne 

korekty przyniosą moim zdaniem pozytywne efekty w przypadku publikacji pracy: 

1. Hierarchiczna struktura pracy, oparta na wielorzędowej numeracji cyfrowej rozdziałów i podrozdziałów, 

została miejscami zaburzona poprzez wprowadzenie dodatkowych śródtytułów pozbawionych numeracji. 

Dla przykładu w podrozdziale 4.3. Rzeźba terenu, pojawiły się śródtytuły: „Zarys rozwoju rzeźby … w 

kenozoiku” oraz „Współczesna rzeźba terenu”. Struktura pracy powinna być ujednolicona. 

2. Niektóre fragmenty tekstu powinny pojawić się w innych częściach rozprawy. Cele pracy należało moim 

zdaniem sformułować jako zwieńczenie rozdziału poświęconego zarysowi stanu badań. Autor powinien w 

tym miejscu uwypuklić luki w naszej wiedzy (w ujęciu problemowym lub regionalnym), które spodziewał się 

wypełnić w toku przeprowadzanych badań. Podrozdziały Stanowiska badawcze (5.1.1 i 5.2.1) zawierają 

wbrew tytułowi dodatkowe informacje odnoszące się do wyróżnionych poziomów terasowych oraz zmian 

sieci rzecznej i retencji w okresie od XIX-XXI w., które w moim odczuciu powinny znaleźć się odpowiednio 

w podrozdziale 5.1 i 5.2. Odniesienie wyników badań do modelu transformacji koryt wg Falkowskiego (s. 

263-264) powinno pojawić się w dyskusji. W rozdziale 6 generalnie spodziewałem się znaleźć więcej 

odniesień do literatury przedmiotu, w szczególności badań z regionu świętokrzyskiego. 

3. Tytuły niektórych rozdziałów i podrozdziałów powinny trafniej oddawać ich zawartość. Mam tu na myśli 

podrozdział 4.8. Świat zwierzęcy, który poświęcony jest wyłącznie bobrowi europejskiemu oraz rozdział 6. 

Podsumowanie i wnioski zawierający w istocie dyskusję wyników badań. 

4. Unikać należy licznych powtórzeń tych samych treści. Dla przykładu informacja, że akumulacyjną terasę I 

budują młododryasowe aluwia korytowe rzeki roztokowej z subfosylnymi sosnami została przytoczona na 

s. 164 (podrozdział 5.2.1), s. 214 (podrozdział 5.2.2) oraz s. 225 (podrozdział 6.1). 

 

Uwagi merytoryczne  

Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu doktoranta w działalność interdyscyplinarnych zespołów 

badawczych recenzowana dysertacja reprezentuje wysoki poziom naukowy. Ilustrują to zestawienia na s. 25 

i 28, zgodnie z którymi w ramach prac laboratoryjnych wykonano: analizy granulometryczne dla 397 próbek, 

oznaczenia strat prażenia dla 144 próbek, analizy petrograficzne dla 2 próbek,  analizy pyłkowe dla 9 próbek 

oraz datowania, w tym radiowęglowe dla 39 próbek, TL i OSL dla 21 próbek oraz dendrochronologiczne dla 3 
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próbek. Zgromadzony materiał pozwolił zrealizować cele nakreślone w podrozdziale 3.1. Do najważniejszych 

osiągnięć pracy można w mojej opinii zaliczyć: 

❖ Przedstawienie spójnego, 3-etapowego modelu ewolucji doliny Czarnej Koneckiej wraz z wyróżnieniem 

pierwszoplanowych czynników odpowiedzialnych za jej transformację w postaci wahań klimatycznych w 

etapie I, uwarunkowań lokalnych (wysoka lesistość, naturalny system małej retencji) w etapie II oraz 

narastającej antropopresji w etapie III. 

❖ Szczegółową charakterystykę zmian rozwinięcia koryta, wybranych parametrów geometrii planarnej i 

hydraulicznej oraz tendencji do erozji/akumulacji rzecznej dla Czarnej Koneckiej obejmującą okres 15 tys. 

lat BP. 

❖ Udokumentowanie neoholoceńskiego etapu nasilenia przekształceń doliny (transformacja koryt, rzeźby i 

osadów). Szczególnie dobrze prześledzony został wpływ postępującej deforestacji napędzanej rozwojem 

wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a od XIII wieku również hutnictwa, co doprowadziło do 

przyspieszenia prac regulacyjnych, rozbudowy sieci kanałów i zbiorników zaporowych.  

❖ Zdefiniowanie „kryzysu ekologicznego” w zlewni spowodowanego wylesieniami w XVIII-XX w., co 

przyczyniało się do przestojów lub wręcz upadku zakładów metalurgicznych jako konsekwencji niedoboru 

węgla drzewnego. Narastająca antropopresja doprowadziła w dolinie do bezprecedensowej przebudowy 

układu hydrologicznego, nasilenia erozji gleb, uruchomienia procesów eolicznych. W dnie doliny doszło 

do  intensywnej sedymentacji w warunkach funkcjonowania systemu wielokorytowego „anastomozy 

antropogenicznej”. 

❖ Opracowanie scenariuszy ewolucji dolin w warunkach destabilizacji systemu małej retencji w zależności 

od stopnia destrukcji systemu kaskadowego w jakim funkcjonują budowle hydrotechniczne (w tym 

charakterystyka procesów erozyjno-akumulacyjnych w niecce zdrenowanego stawu w Małachowie). 

❖ Studium procesów wypełniania neoholoceńskiego starorzecza prześledzone w około 20 metrowym 

odsłonięciu Czarna 4b. 

 

Praca nie jest wolna od różnego rodzaju usterek, a niektóre zagadnienia zostały przedstawione w sposób 

budzący zastrzeżenia. Najważniejsze z nich zostały wypunktowane poniżej w formie dyskusyjnej: 

1. W kwestii nazewnictwa osadów: 

❖ s. 35 – Zabrakło omówienia zastosowanego systemu klasyfikacji osadów okruchowych. Jak należy 

rozumieć takie pojęcia jak: mułki, piaski zaglinione, piaski ze żwirami, piaski z pojedynczymi żwirami, piaski 

ze żwirami zaglinione, gliny (por. s. 146, Ryc.97 oraz s. 191, Ryc. 144)? 

❖ s. 35 (Tab. 8) – Jak autor uzasadnia stosowanie terminów „mułki torfiaste” i „mułki organiczne”? Na 

podstawie jakich kryteriów były one rozróżniane w trakcie badań? 

❖ s. 234 – Choć autor w całym opracowaniu poprawnie używa terminu „osady klastyczne”, to czy w Tab. 37 
powinny być one przeciwstawiane osadom biogenicznym? 

2. W kwestii wydzielania teras rzecznych: 
❖ s. 105. i s. 144 - W tabeli 26 i 29 autor używa zbitki: „równina zalewowa/terasa”. Chciałbym poznać opinię 

autora co do relacji między tymi terminami. Czy równina zalewowa powinna być zaliczana do 

numerowanych teras rzecznych? 

❖ s. 223 (Tab. 33) – Czy właściwe jest podawanie tak dużej rozpiętości wysokości względnych dla 

poszczególnych poziomów morfologicznych: terasa III – 5 m (3-8 m n.p.r.), terasa II – 3,5 m (2-5,5 m n.p.r.), 

wyższy stopień równiny zalewowej/terasy – 3 m (1-4 m n.p.r.). Jakie są przyczyny tak dużych deniwelacji 

w obrębie wyróżnionych teras i jak kształtowałyby się te wartości po „oczyszczeniu” wyników z efektów 

działalności procesów erozyjnych/akumulacyjnych zachodzących już po uformowaniu poszczególnych 

stopni morfologicznych? Jaki poziom odniesienia powinien być stosowany w procesie wydzielania teras 

rzecznych w relacji do „poziomu rzeki”? 

3. W kwestiach metodologicznych: 
❖ s.104 i s.143 – W oparciu o jakie dane zostały wykonane przekroje geologiczne zobrazowane na Ryc. 61 i 

95 (brak zaznaczenia punktów wierceń)? Sprawiają one wrażenie mocno uproszczonych, koncepcyjnych 

przekrojów syntetycznych (co nie zostało jednak zaznaczone w podpisach rycin). Np. w świetle przekroju 
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P1 na Ryc. 61 miąższość osadów nasypu kolejowego dochodzi miejscami do 6 m przy jego rzeczywistej 

wysokości względnej wynoszącej około 2 m. Czy potwierdzone zostało wierceniami, że miąższość 

młodopleniglacjalnych aluwiów rzeki roztokowej (wszędzie tam, gdzie się zachowały) przekracza 4 m? 

Przykłady stanowisk Czarna 2 i Czarna 5 wydają się przeczyć takiemu obrazowi. 

4. W kwestiach interpretacyjnych: 
❖ Autor wykorzystuje parametry teksturalne aluwiów jako klucz do szeroko zakrojonych rekonstrukcji 

hydrodynamicznych, a nawet paleoklimatycznych. Dla przykładu, na s. 108 wysuwa wniosek o czterech 
etapach agradacji w korycie młodopleniglacjalnej rzeki roztokowej (to wszystko na podstawie analizy 
jednego profilu osadów - Czarna 21). Na s. 135 przyjmuje, że agradowane w dwóch etapach aluwia rzeki 
roztokowej w profilu Czarna 23 są „… grubsze od młodopleniglacjalnych osadów terasy III, co świadczy o 
wzroście dynamiki fluwialnej na przełomie późnego vistulianu i holocenu…”. Powtórzenie tych tez 
następuje na s. 241. Czy tak szeroko zakrojone wnioski na podstawie zmian w uziarnieniu aluwiów w 
pojedynczych profilach są uprawnione? 

❖ s. 138 - Osady włożeń aluwialnych z fazy atlantyckiej i subborealnej na przekroju syntetycznym (Ryc. 90) 
są wyrysowane wyraźnie wyżej w stosunku do osadów borealnych. Jak to wytłumaczyć biorąc pod uwagę, 
że systemy meandrowe są uznawane za systemy z przewagą erozji (wyprzątania aluwiów)? 

 

Uwagi natury formalnej  

Praca napisana jest poprawnym stylistycznie językiem. Użycie specjalistycznej terminologii nie budzi 

większych zastrzeżeń, choć spotkać można niezręczne sformułowania, których autor powinien unikać: 

s. 126 „…łacha meandrowa z sekwencją prostą...”; 

s. 131 „… W stropie profilu (15-0 cm) występuje poziom próchniczny…” (uwzględniając, że strop definiuje się 

w sedymentologii jako górną powierzchnię warstwy, laminy lub ławicy); 

s. 136. „…wkroczenie torfowisk na pobocznice stożka proluwialnego…”; 

s. 214 „…wejście wód powodziowych na terasę…”; 

s. 237 „….obniżenia koryta o ponad 4 m… ” - (w znaczeniu: erozyjne wcięcie). 

 Mocną stroną dysertacji jest bogata warstwa ilustracyjna. Szkoda, że autor nie ma w zwyczaju opisywać 

zastosowanych sygnatur bezpośrednio na rycinie. Szukanie objaśnień do legendy pod ryciną jest znacznie 

bardziej kłopotliwe dla czytelnika. Tym niemniej, bodaj najbardziej dokuczliwy okazał się w moim odczuciu 

brak zestawienia zastosowanych skrótów. 

 
Podsumowanie 

Reasumując, należy podkreślić, że w toku badań nad ewolucją doliny Czarnej Koneckiej autor wykazał się 
pracowitością, sprawnością warsztatową oraz umiejętnością nawiązywania interdyscyplinarnej współpracy 
naukowej, jak również należytą znajomością literatury przedmiotu i umiejętnością jej wykorzystania zarówno 
na etapie analizy wyników, jak i w trakcie ich syntetycznego opracowywania. W efekcie otrzymaliśmy dzieło 
o charakterze monograficznym, które przynosi geomorfologiczne i paleogeograficzne rozpoznanie górnego 
odcinka jednej z dolin rzecznych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. 

Rozprawa doktorska przedstawiona przez mgra Piotra Zbigniewa Kusztala udowadnia, że kandydat w 

odpowiednim stopniu opanował wiedzę w zakresie geomorfologii fluwialnej oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Rezultaty badań stanowią oryginalny wkład doktoranta w 

rozwój wiedzy nad problematyką ewolucji dolin rzecznych w późnym czwartorzędzie. Tym samym 

stwierdzam, że mgr Piotr Zbigniew Kusztal spełnia wymogi ustawowe, w związku z czym wnoszę prośbę do 

Rady Naukowej Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach o dopuszczenie autora do publicznej 

obrony przedstawionej pracy doktorskiej. 


